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�IO, 15 �V. A.) - Com a

presença do.". sr.
.

Amaral
. Peixoto e dos Ieaderes pes
sedistas qq� ora se encon

tram no Rio, teve lugar, .ôn-
e
tem na séde do partído.. a

solenidade da instalação. da
Comissão de Orientação Po
lític1. do grêmio: O grande
--'_'-'" .\

adesões.-r-Re'ornarão às I elr " s srs, Governador
Eugenio de 8ar"ôs�:···e·· SenadO'f' Vitorin;o Freire'

. .... J quese e doutrínacão, s�m
resultado pratico da reuniã91 A Comissão entrará em

I
tros orgãos, previstos. n.os I politica e moral. do. PSD,' injun

..
ções de "suborno e <;01'-

foi a designação dos mem- funcionamento imedi a t a� Estatutos da agremiação. II partido que, na sua' opinião, rupção"..
.

bras do I:OVO orgão, a saober:! mente, segundo, anunciou o I SEM SyBORNO E.ÇOR-
.

"séria o m�is pujante,,�; tO�1
.

-:-:.N�� ofe�'ecemos pl:atos,
srs. Dano Cardoso, Carlos' sr, Amaral Peixoto, tendo. R'UPÇAO. " ! dos, no' .pais, em ·1953 . de .lentilhas ou guloseimas

Lil1(�el�berg, �iÜnto Muller.
'

ainda ficad� assentado no:-J . O discurso m
..
ais ap'l�u,di- !rizou o· re?resent�llte - disse. a ce.rta 'altul'� o

Antônio Balbmo, Menezes va convocaçao dos leadrs do. do. {te ontem fOI sem

dUVIda]
baiano. ae necessidade .' ma-: orador � Queremos apenas:

Pimentel. Oscar Fonseca e. partido, dentro �m breve, I o' do .

sr, Antônio. Balbin_o, di�v�l. de ser imediatamente �t�air hornens. �e ,valor,' irn
Daniel Faraco. .

" quando, seriam criados' ou- que disse da alta expressao reiniciado trabalho .de cate- buidos de propósitos eleva-
---....._..;.._,.._..;.._;_-------.-

. ,

dos, 'Não. nos' tnteressam
, os caça.

.-d·ores
.

de vantagens,
"

Omais ánti,.oDi.i .. ·� Por uma c-ampanha sólét�,
ia

• . tem-se feito acreditar que 'O
"

rio dé S. Catarina � PSD;é'1m1 partido decaden-
.

� te, Precisamos .' demonstrar
Ano XXXIX. �." ao contrário. A idéia de

.. 'união .nacional - frizou a-

M 11 $
,

O i .inda...2- deve ser levada a,
-

· . .! ,·r ,ebfeito' tendto en: �ista._ta!f1-.
���:" ..I'.......,;,."••;, em o.s na uraIS mterêsses

da nossa agremiação".
RETóRNO

RIO, 16' .(V. A.).;,-.' So�"

Valiosas

} -

�.. DIRETOR
'li. Rubens de

i- Arruda Ramos
� IERENTE
. .

.

�. Domingos' F.
� '''de Aquino
�,,,,,.��.,,,,,,,,,,-,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-----_.- -, -

mente ontem foram conheci-
:1

ot'�'as' P'o' rl;>tlll c/as dos, solenemerrte, oS'-resul-
< I tados das "dernarches" 'de-

I senvolvidas, e1U sigi'Io; pelos

C g I t d P· bt..
. O· secretário do sr, Adernar de Barros relatou o. leaders do. PSD, visando o

OD e amen o e
_ reços, para a uJi a i�ato:

. fortalecimento do. partido..E
- Pois o dr, Ademar não' quis e' agradeceu ao go- o primeiro 'resultado ,- subs-

do' custo de Vida .êrno de'. Eal1ta Càtarina o oferecimento para pagar o. tanc ii:i I tran:5i�iÚdo 'pelo
. nanqi.e,e que lhe fOl oferecido aquí, alegando que um S1'. Amaral P�ixo.to foi a

. �IO, 15 (V, �.) .: O

Pl:e-I' pósito. d� Federaç�o. .das., eio.nal� "�e�e ficar bem cl�- E,,,iaJo' que não pode aumentar os vencimentos magrisí- "pacificação do j\'Ía�'anhão':,
sidente da República o.�Vl�, A.��o�laçoes C.�me�cl�._IS

do ro que o e��t� des5'�.�ampa- simos qO:5 seus �u.nciouários, não. deve pagar despesas'l com a volta. ao grêmio do
uma longa exposrçao sôbre l Brasil e da Associação Co- r nha estala condicionado. de banquetes polícicos. .' senador Víctorinô F"'.

blerr d t
,_ I· 'I d R' d J

. I õb . .

d -, ,r .
.

- rerre,
Q.>

•

pro J,em�s e e:cpor açae mercia o 10 :. anerro o víamente, a mo. eraçao i,l? i QUi:: a lição seja ap:roveitada!. que dele- se afastánl, há tem-

: 1,mportaçao, F�-!a o �r·l �ron:over um mO':lmento no Estado. n.o que se ref:re,.a I x x' pos, para fun<iar'o PST .

.••Ul Gomes de AlmeIda, ple- "entJdo de conteI o mesmo sua esfela de competencla. O deput.ado Oswaido CabraJ1:'ôntem" na Assembléia, Juntamente com aquelesidente em exerCÍ'cio da As- baixar, naquilo. que fôr pos- Sem essa condição, nossó. compulsando números ·oficiais, mostro.u e demonstrou d
. -

b
'

, gena ..01', Vlr-a0. tum ém o6ocü;lção Comercial,' qli-e sh7el•.o custo da; vida. O esfôrço' resultará em mais que o. govêrno poderia ter aumentado todos oS funcio� governaclçir' Eugenio Barros
,compa,rece.ll ao Catete para, aludido movimento se ini- um movimento. marcado pe-

.'

nanos. e o vice-governador Renatoem nome do comércio. deba- ciará em princípio.s de 1953110 desejo. de cooperar, mas
.

Recomandamos a leitura desse ··discurso. ao· s�. das .

(Continúa na 6a pág.)i,{'l' com.o ,chefe do go.vêrno. e se revestir� de caráter na- improdutivo":' Urtigas, amante das c_i;fras.'·
.ti sit�ção ecop.ômica nado- . O que o govê-rllo fe� depo.is nwsmo d.e o�sr. Irineu
1!.aL Um estudo. nesse parti-

'

Bornhausen declarar que, ao assumir o po.der enco.ntrá- O Japão vai CODS.
, :�l<,:� f�!�ttt��iloh��r:�r�e�� O Senrido

-

a"'� 1\.Tol-'I'e·" 'fitt:a%Ha�r� do.dfuncio.n:�i�mo. sUi�r-IotadOt a po.�to �e o.

truir uavlo,s, .. def' :, Td,· t lhe' ,
= '-& .I.� I

'J m''''i: ilr;;.nao. po er man�e- o. - Oi aumen ar ca a vez

reLerwo, Ingen f'y 4"-t
,

.. �

�s�e
quadro, Agora, que a::; tropas de ocupação- es-

,""',l'�W�Yl eJ-::_:lnento's estatís- '. _"" r.:
.

.
.: tiio e .. "......,"':'�.<l ..s, os estadistas eompreenderam que um 1JOerra para:11<:os sqQf;' "as inqui'etações, ',V'ladO' com /em6IJda's' o ·prolMo qUtl:iume to-de 'Ve:'lÇl�I�_,�._� . __" ,-, �<' _J� ,�

....
'. '>--::: !?aí .•.•. Rl�

.. ","(I'
.

......_
_

.

� al?reetr�oes-que conturbam " -

-. quere em eJtgambelar 'os po.bres Rarnabes co.m eys& sa- �1. U uu

as
.

classes produto.ras do Institui o cambio l'ivre lário-Í{\mHia qti.e au�enta aumentados e deixa mais de LONDRES, 15 (tI. P.)
país na-atual 'conjqntu,ra têrço no ora veja, per saecula saecq10.rum. , . "O Jao'ào vái construir 22.

:2C01l9rnica';, RIO,_ 15 (V. A.) - No Uma emenda do si'. Othou'
x x _

.' davios' de guerra Para a M<r-
O sr. -Getúlio Vargas mos-

expediellte .da sessão noiur- Madel', qüe desa1:mava ° go- .

Além dos 'aumentos já pI'Opostos pejo govêmo, mais rinha brasileira" - anuncia'
l1a do Senado o sr, Otho.n vêrno. de p.oder agir nos ca-

um esta' tra'n"'l'·tando.·.'no.· Le'gislativo: o aumento d.a taxa � "Sundu.v TimesP em suatrol{-se interessado. na -expo- dI"
.�

-

/. -
_
Madel' reclamou co.ntra.· as sos e crise ou c e excep. d'

,

t
-

.,

edição dominical.slçao, 1
. .

1 'd' d t b'
' e agu� e exgo os. .

,

negociações> re ativas ao ClOna

g.,raVl.
a e�., .�m em

I '. Imagine o.. po.vo. se o. sr, Irineu Bornhausen não fôsse Esta encomenda compre-* .

O CONGELAMENTO -cunvenlO comercial conl a t.eve pal�eeI eOllL-lallO.
't mentos' Sendo contrário como cansou de "enderá 'G .tdestroirsU de.

A t'
,

l' d A Comissão de Justiça CO? ,ra o.S au .' .

'
• ,.�. ..

Ouvido. pela reportaogem,
.

rgen ma rea Iza as s,em
., .

'- aÍlrmar,Jlo.s seus dlscurso.s, VIve a pedi-I!)S, Se,fosse ta- 3,000 fonelàdas·6 subniari-
Q sr, Rui Go.mes de .Almei- 1 conhecimento do público., pelo seu relator, sr. AtlllO .

-
'

1
-

l'nl'mo. que J'a' teria acontecido seria Santa d 1 000 t I d 2- r V' t'd' vorave" O m nos e:·, o.ne a, as
.da teve oportunida.de d.e: O-sr. Atílio Viv'aequa fêz , wacqua, m�n en 0.0.' SIS-

Catarina haver superado a Russia, Tudo jà era do Es- transpo.rtes de tropas. ar-
manifestar-se sôbre o. co.n-

1 o necro.lógio 'da educadora tema �o, �roJeto., '

.

recusou
tado. mados de 4'.000 toneladas

�elamento de preços anun-j Mary Ubirajara. algumâs emendas" entre as
E la' n Tre� Pontes haveria mais uma cruz com cada um, 7 na.vios reabas"te---

, .

t't' 1
as;,;

"

dado. recentemente.
.

I Fo.i aprovado., com rejei- quaIS por lD?OnS' I �clOna ,a o clássico. "Aqui jaz o
.

I CedOl'êS de alto. mar de 4.000
Disse que· êsse côn,ge'la- I ção do parágl'afo únic'o do. que subordmava a apro.va-

� PINHO DE RAMOS",

I
toneladas e um rebocad(w

mento requer, . preliminar- 1 artigo 3°, por inconstitucio- ção do Senado a nomeação I
.

"

de alvo,
mente, ylmla série d� medi ... ! nal, {) Pal"lo.jdeatoSqe·cUree·tea_,ql'UI·aipadraO .����:�e�:r M�:d::p��n6�.�� 'COO','ra'

'.
.

11I01slo'-S':
A construção de 6 sub-

das para e as, que.·cnem um D pesso "

O lume'o'to "'de' marinos permitirá aos japo-
1, f '1 "'T 'b '1 S pel"'1 Elel·to.l' 1 dito e ·a.ceitou outras, nota-.

. ,'.'. '.'
'

-c lma avo.rave a sua mSÍl- ri una u· 10" a ,

ne�es adquirirem·urna expe--

iuição. e' n,o qu�l êle po.ssa ao. da Secretaria do. Supre- damente as ,da Comissão. de riêrrcia, �onsiderável nêsse
. efetivament.e funcio.nár. mo Tribunal. O parágrafo Finanças,

IeBOSIlr·e·S'O
,

'

a'OS J·I.IO.�-: reclam,os' do.mínio � escreve o "Sun-
"Co.m a' o.rganização.

.

de �ransformava' dactilógrafos P,assava da' meia 110it�
p " j1 day Times", o. <lual reco.rda

que dis'pomôs, o congela- �em concurso em' Oficial qt!,ando começou a votàção,
d t b b' d ,que .0 tratado de paz proíbe

:mento só po.derâ e�istil'. no fU'diciário, ;cargo inicial da prevalecendo na sua quase OS ra ai a or8S à Marinha japo.nesa possuir
;papel". Cito.u o aumento. do ';arreÍra. Tambem' mereceu tota'Udade os pontos de _'\Tis- , EXRlQ, Presidente Demais Deputados submarinos,
.impôsto. 'do sêlo; o. aumepto 'lJ}l'ovação o parecer da Co-. ta da ,Comissão. I}e Finanças, Assembléia .Legislativa . .._-'-,__--'O;.........;.____,;__,;_ _..:.,

ilo imp'Ôsto. de co.n8:umo., e o nissão de' Justiça segundo O pro.je�o vo.ltou à Cáma- Florianópolis _ SC. n RISO DA'CIDADE..•
�mmelJto do petróleo. e deri- ) qllal perde o mandado 0- ra co.m emenda.s, Temos honra com�nicar V�ellcias seguint� .tele�1.i} iJA.

'

vados. lE!Plltado ou senador 'que a-

g.
rama

a.
cabamos dirigir Deputadô Otacilio. N.ascimeÍlto

I
� \I

� aCl"escel1tpu'; "Êm face ;:eital' o cargo de secretário- biponto.s Sindicato Empregados Comércio rep,ré$en,tando.
�:lêsses fatos, e sem que se 'era1 da Prefeitura. Tl·.role-l-O dois mil quinhentos comerciários Joinville apela Vossen::_
ien.ha observado a.inda a Antes' de entrar na maté-, ciá sentido ser intel'pr�te perante Assembléia Legislati�
reperc'ussão de taill inkiatiM "ia. relativa ao. câmbio li- V8 veemente protesto apresentam contra nocivo projeto.
l1as, a m-edida do congela- Te, foram aprovados ainda em PittDCÕ aumento impostos vendas consignações ,s,,�lo transmÍSl-
.mento seria mais uma pre'\ dirios créditos, " são. pro.priedade visto co.mo aumentos.e institui<;ão novos

5!ipltaçâo.: Dela' adviriam, ·'.:H'IBIO UVRE
.

,JOÃO PESSOA, 15 (V,' tributos acarretarão fãtalmente maior encarecimento
'por cer1;o; pe;rturbaçÇ)es na E'ntran.do-'"a dar parecer -{\.).- Oco.rreu· vio.rento ti-, preços utilidades já' tão. elevados motivando _angusti'9sa
viqa 'eco.nômica e Ü'bstácui ;ôbre as emendà� 1.\0 1'lt6je':; ,:rateio ná 'cidade de Pian- situação encpntram-se classes trabalhadóras ponto .S�
li�S incOht(>-mâvei&ao',coméj;- y. (r de- câplhio,., ·-liv.:.re.".. ...0.:.',;8-1!,. 'cá" pnv. motjv..o .da��eRte', .ente quem desconhece' ref�ida 'aJlitiva situação. e me�
cio dístribuidol� dos gi'a)1des Ferreiz;a d� Souza msnife:>"" 'd��"4Ql:t;Ih:ibAAà4::;R-e� 1l&Spreza-- justos reclamos trabalhadore� poderá consen
eentros,- poisr's(>, ne$teS?ft�n., '�'6'Et-Se'i�a-<,:favbr;, d�kqU-e<;dflift:J",.;" ".nal·;E:I'êi·too:a;J,:i<, q1ie-- d�e-:t"in:i;.·' -til' .tnajQI!llção tributos atuais Pt ConfiamoS Vossencia le,
élonam o contrôle e' ii fjsca�, ,1ti�lt,· q,u�a&'�.dec,1sõ.es. ;:ó�� ;IlQ'q'q:':3'.fa�q,en:t0'U(,q�;€i:-, gitimtr' representante comerciário.s catannenses envidará.
lj.1:ação.

. , .'

Ylntéria cambial

Sã�h":tom'!l-:-lto
rDJalnux"·Leí-te. .. "'.··, .�,;...:;_,<><� ·et;:.forços sentido Assembléia rejeite unanimement.e ,refe-

Possiv€lmente. se adota- 1as pelo Co.nselho da ,s®é- Em "êo.nsequência, '-mor-re� rido projét'o co.nfirmando I\ssim confian� até agora lhe
da a me

.. qi4a. ter.ia�os 't:..um �n:��l:ênciH da lVtoéda � (l.à- ':l'�rh trê�'�êssôas� saindo fe-- tem clf'??Bitad� comerciários- nosso Estado Pt Estamns

rlesl()camEllito dos c�mtros ,1'eel1to e co.ntra a (('.1e eXl� l'1das Val'l?;S outras,' O j?'O- I transmitindo lmprensa p'.resente telegrama. Aguarda-,
{je (listribijjção, com- 'gl·àri� "':g a ap1'ovação do S-e11,8o.:lo', 'vemadôr enviou um delega· • ml.}s HH} honrosa respo-sta, Atenciosas saudações. José í '

,�·de
.

.:ralefíc-i.o para llo.rma:li-I ,nra.� n?me�ção. d,D d�re-�l' 00 especial
..
c,om instl'llçõe3jG���:nlve"l, .Arino

Cubas Buchmann, CarloS Cassou _,_ t
.:1l!e('ao des-ta:!, _'_.' - --'-. _.�. . _:..n_ .. re=r-='.,J·,!_·- u·l}errnte,,1,deFl�-·paN . restàbeleee-r-'a' ordem I'D,�tt}rf>'" . i

AnunciOD. ainda, ser pro:- '"
'.

-'
_

naquela cidade. '

, Jo:n"me. 12-12-� 052. '4

_.

---�d·-.i-Ç-l-o-d�t!;-b.-t)_.;.j'-e-.. ---1'S....;._p_;.lI-.&-"'--...,_·-·-I�--i-'.-a-r-i:t"'l-H-.IP-O-j-llo-"-.-'I-'e-l'-.;;-a--f-·e-i-ra-, -16 de Dezembro de 1952 ·�-':__---�----tt,.z.",-.-;-,�-��,.•-,
....

:----
����------�-----------------�------------------

Varga� - -8 0,8 HomoDS da rroducão
•

. Mas, papai, eu casan

do agora, dentro. de li}
ano.s pooérei ter 10 fi-

, lh.os e já são mil e qui�
nhentos..· cruze!ros ' de
saláriQ·família!! !

/
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te.,tos 'unânimes, partidos do federal Wanderley JÚ·
de todas as direções, quise. n ior, na Câmara, deu tal e

mos crer que o Govêrno do tão falsa versão 'aos fatos,
Estado conseguiria isentar- que revelou o propósito ofi
se de culpas, punindo o a-' cial de engavetar o caso e

gressor e "tomando enérg i- deixar'o culpado impune.
eas providências para que Se mais não bastasse pa
tais fatos não mais se re- ra esse prepós ito ficar evi
produzissem", segundo as dente, a 'leitura do telegra
palavras exatas do deputado ma abaixo, mesmo isolada,'
Bulcão Viana, quando, na seria suficiente. Esse tele
Assembléia, como líder da .rama, na realidade, não
maíor ía, assossiou-se tam- .starrece àpenus, E' um in
bém à repulsa pelo covarde .ulto. E' um escarnio ·atira�

i atentado, Io à população florianópoli
I Infelizmente essa opinião ·:1ilU. à classe academica, à

------------------------1 '1[\0 pode, a bem da verda- ,i€l'dade.

.F1�H·ianópolis. Domingo, 14 de Deze�bro de 1952
I de, ser mantida. O

deputa-I "Deputado Wanderlei Jú-
--.:_--------------...:.::,-------------- nior, Câmara dos Deputados

-

/
'

,_ RIO.

N,s Prlmeirox Mloutos da MadroQ.�da I ca��l'!:����nte N;e���e_se
--_.--

no seguinte: Este em com ..

Nomeado o General Armanrlo �:ú�i�b!e�:!:,e:i:::��:!� Crônic·a Política
f d P I-

. da noite, alcolízado.: premo-

RIO, 13 (v.A.)A n��: ��;ad��h�e,� mini�t) Lim� i��rl�u-nos de que ;:���'ba��:n:e re:��::al:::' faUa autoridade politica aos cabe.
primeiros minutos da ma-I da Justiça, sr, Negrão de estava solucionado o C1U';O turno e arrastando sinaleira �BS da cODsDirapão· c.ootra «Nerêu.)da chefia de P'olicia do Dis- do trânsito que se achava \I " .

ti.. ito Federal. O chefe do na esquina. Advertido pelo Pareêe haver si�o_sustado o tra�alho de alguns depu-
governo' assinara, à noite, Sargento Ademar Gomes t�d?s :onna �'-(eelelça� (�o. sr: �ereu Ramos ?ara a pr�
decretos exonerando o gene- por seu comportamento ir- f

sidêncía da .Ca�ara. A lnI.clatlva, ao que se dIZ, teve 01'1-

ral Ciro de Rezende e nome- regular, estudante agrediu I gem
.em antipatias pessoais. De com�ç.o, o movimento :-e

ando para substituí-lo o ge-. o- sargento produzindo-lhe. cebeu algumas adesões, mas, verificada a verdadeira.
neral de brigada Armando ferimento

.

face esquerda, I causa inspiradora da "conspiração", houve recuos, e o.

de Morais. Ancara. .
, tendo tido igual atitude pa- trabalho não prosseguiu. Não eram claros nem satisfá-

A posse do. novo chefe de I ra com soldado Manoel Ana- tórios os argumentos opostos � recondução do represeri
Policia se r�aJizará à� 11 nias -ferindo-? Só ent.ão o tante ::atarinel1�e ..Além dis�o,. 'h�u:e, como -era nat.ural".horas de, hoje no gabinete

1
sargento rendou aqui com a reaçao dos amigos e correligionár-ios do atual PresIden-·

do ministro da Justiça. a mão produzindo pequena te. Alguns lideres do P.S.D.,. sondados- sôbre a escolha
O general Ancora é (.fi. equimose altura da sobran- de outro pessedísta de relêvo, mataram, por assim dizer;

cial de Cavala.ria. Foi chei.c I celha do :stu.dante. Apó' a questão, fazendo n.otar que tanto a eleição do �residendo Estado-Maior da la.

fh-,
essa oeorrencia estudante te como a dos demais membros da Mesa dependia de e!1-

vi��o de Infantaria da V�íIa caminhando, com seus do�s tendimentos partidários, e esses entendimentos só pode-'Milítar. Ao ser -promovido ] colegas, tomou um autonró- riam ser comandados pelos líderes das bancadas." Qual
ao generalato, há. cerca de I velo d� praça, ajudado pelo quer escolha isolada estaria comprometendo - na hipó�tres meses" exerera as fun- proprro sargento, dado,o seu tese de ter fôrça para isso - as combinações entre os.
ções de chefe, do Estado- estado, e-recolheu-se' a sua líderes,:e no caso de que se' estavam ocupando alguns.Maiôr da la. Região MUi· Pensã� on�e �ormiu �té elementos políticos, além da. escolha ou indicação ser isotal'. qna.se a nOIte VIrtude t�r Ul- lada, era, t.ambém, muito antecipada. Acrescente-se a issp.Estava nomeado coman· gerIdo grande quantidade

que .aos chefes do movimento {!onspiratório- faltava autodante da la. Divisão de Ca·

B
· ridade política. Não se esqueceram os lideres pessedistas.valaria, cOln,sede em Santia· 81100 O preçO de 'observar que a iniciativa partira de adversários queo.go do Boqu�irão, Uio: Gran.

de (a,&')-."A éstaL"iam, taJ.vez, procurando div)dir os parlamentares do,de dI) Sul. U" P.S.D., recolhendo daí maiores vantagens. Outros arguo,
PORTO ALEGRE, 13 (\T. mentos e razóe teriam sido expendidos, mas _o que já se;

A.) - Sensivel bfíixa acaba nota é que, se a" "conspiraçãozinhà" não se desfez de to
de verificar.:se no mercado do, sofreu colap·so tão forte que, provàvelmente, levará�
do feijão, cujo preço viliha os "conspirad�res" à dispersão .e à desistência.
se mantendo na base de ... (Da "A Manhã",_de 5-12-52).
Cr$ 300,00 e, agora, está
sendo entregue à l'lo}zão de
Cr$ 200,00, por saco. Na o

pinião dos comerciantes, os

motivos de tão brusca dife
rença, ,são, em primeiro ln
gar, a concorrencia da no

va safra, e, depois, a ordem
recente da 60missão de A
bastecimento, no sentido de
que não fosse,. em abso·J uto,
,;,xportado aquele produto. A
!ó'xpectativa geral é de que
surjam, ainda, novas redu·

Proibidos, de um conucio, aí estão os estudantes, de
bocas amordaçadas pelos lenços simbólicos ...

Os "restos mortais" da de choque seguem o seu

destino ...

Aí estão algumas fotos da I tido por milhares de pes ..

passeata de protesto dos es- soas, sob um silencio como-.
tu dantes catarineuses, pro- vedor, foi, como já afirma
movida em desagravo do sel- mos, uma prova de cultura

vagem atentado de que foi e ao mesmo tempo um ato
vitima inocente o f'armaco- de defesa, que a agressão a

Ian do Gil Ivo Losso, Esse

I
um é ameaça a tódos.

emocionante cortejo, assis- De começo, diante de pro-

---._-_._---

çÇies.

Ia Próxima. 3a. '�ira

Receberão DiplolDas II0DOS do Co ..
legio «Dias Velha», To.rma Prof.

�ADtoDi8la de Barr08
N:a próxima terça-feira

I
Também a turma ANTO

será realizada a solene cola- NIETA
. D� . BARR?S, do

ção de grau dos alunos do: curso cientifico do mesmo

3° ano Clássico do Colégio! Co'lég io, receberá. diplomas
Estadual "Dias Velho", des
ta Capital, Turma: Antonieta
de Barros.

O ato da entrega de di
plomas se efetuará na As
sembléia Legislativa do Es
tado, às 20 horas, e, às 22
horas, s·eguir-.se..á sarau

dansante no Clube Doze de
Agôsto. O paraninfo dessa
turma será o sr. Prof. An
tônio Mâncio Costa e orador
o sr. Fernando Augu·sto
Wolf. As homenagens de
honra cou·heram aos srs. Go- Car,lõs José Gevaerd, Cir-
vel'11ador Irineu�� l3ornhau-, ee e!a Gama Lobó d'Eça, E.J·

H -.

D·sen, Prof. Milton Sullivan, ta Rodrigues Mpdesto, Eny O·)e « fa
Prof. Custódio de Campos e Pereira do Naseimento, Gel-I d B ·bl"

'

Mons. João Chryssakis.· As senil' da Rosa 'Corrêa, Joe a I 18»
�omenagens especiaIs aos Pu-erta Kersten, João Artur

I
A Sociedade Biblica do

professores daquele educan- S. de Vasconcelos, Jorge' da Brasil comemorará hoje o
dário. Cunha O'Moré, José Abel "Dia da Biblia", quando

Corrêa, Orador: Newton I mais de 10.000 igrejRs evall
Ulysséa Ungaretti, Lauro' gelicas assinalarão a data
Weit1g�rtner, Maria Josefa

I
com programas es.peciai.s- e

W. MIehels, Menoti Demé- coletas para a Sociedade Bi
Tio Digiácomo, Myriam blica do Brasil, que este ano,
Ferreira da Cunha, Pompí- distribuiu mais de um mi
lio Cecconi Costa, Regina Ihão de Escrituras Sagra
Antunes Maciel, Rona'ld da�..

Joilo U. Lebarbencholl Sil- A Biblia, no todo ou em
"'Ih .A \ano e Wilburga'Mül- palie. i.,. se acha tradlúida

às 20,30 horas, 110 mesmo lo
cal, na próxima terça ..,feira,
sendo paraninfo o sr. Prof.
.J osé Martins Neto.
São as homenagens espe

crais aos srs. Governador
[rineu Bornhausen, dr. Ao
derbal Ramos da Silva, dr.
F'el'l1anclo Ferreira de Melo
� Inspetor Federal Otávio
·ia Silveira Filho.
Essa turma é formadá dos

�eguil1tes diplomalldos:

Receberãó (lj,plomas: A
quiles Garcia, AugustoWolf,
Arita Coelho da Silva, 'Dó
ris Brüggemann, Francisco
Canindé dos Reis, Humberto
Ramagem Paz, Maria Mada
lena S€ara Leite, Maria d'e
Lourdes Medeiros Vieira,
Megálvío Mussi, e Túlio Ce
sal' Gondin. '

o cartaz faz uma apologia da atualidade ...

de alcóol. Não é verdade ti- traiçoeiro atentado - nuií
vesse o mesmo permanecido tam panfletários que dão.
em casa devido ferimento curso a aleivosias e inver-.
recebido. Notícias

. divulga- dades!
das são completamente des- Realmente, diante disso,
tituidas de verdade, são ten, nós devemos ser os meutiro-.
denciosas procurando envol- sos. O mal-entendido está
ver bom nome autoridades e em que o governo considera
honrado e sereno Govêrno VERDADE o que se lê no

do Estado.
_ '" telegrama aeima!

Saudações. Ten. CeI. TI'o- í Os que defendem essa

gilio Melo - Delegado D. verdade são os mesmos qUE!
O..P. S.".' f

espalham que nunca houve'
Depois êlisso... dian te : tanta liberdade em' Santa.

disso. .. S. Exa., o S1'. Go-. Catarina, esquecidos de .que
vernadcr, necessàriameute, a mentira oficial, é uma coo.

obrigatoriamente, tem que: acção e um atentado à Ii
afirmar, l1O'S seus discursos, I herdade .

que na imprensa catarinen-I .

Que Santa Catarina tenha
se - unarume em condenar pena do seu Estado.
enérgica e veementemente (;.1 (Contínua na 3a pág.)

.

A. Z.

Todo mundo tem diteito de fazer promessas. Lá.
"ai a minha: dentro de B meses, contados desta data,
,;e ainda estiver vívo, prometo' contar um segrêdoo.
lJolítico ao deputado Clodorico Moreira - cordial"
adversário que me tem feito e·ouvido interessantís
simas confidências de ordem 'part!dária.

Tá?

GUILHERME TA..l:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITAL.
/

. . j
lic;o 00 Pat rimon io da U-,

(lião, por edital os intefês-
I AVAlI�CÔ(5

sados incertos e desconheci-
I=��========�===

O Doutor José Pedro lVlen- dos -todos para acompanha

àea d� Almeida, Juiz de Di- .

rem os têrrnos da presente
Disctlitos "Champagne-Savoiarce" Amaretti S J Ação de Usucapião por meio

P t't L' G 11 t' 'I
reito da Comarca de ão o-

e I S .1.' ouro a ara I I é E t. d
-

d S. t< Catari- da qual deverá ser reconhe-

PRIMOR ABSOLUTO EM QUALIDADE!'
S ,

.

s a o e, an � )

1
na, na forma da leI, etc. -ido e declarado o domínio

IISTRl!lI'FO CANTO - -4 casa., sendo Z residenciail -

PANETTONE
_

900 L_1�DA. -:- Rua sa�rame(nt?l '. Faço saber aos que o pre- dos suplicantes sôbre o alu-
2 para comerete (ótimo ponto perto da.Soberana)

Blake, 4.1/aa -:- Sao Paule.. li oue .)-iW41. sente edital virem, com o dido terreno. ficando cita-
"v _

RUA TENENTE SILVEIRA - .r. QnartG&, l/visita, 1/

�epl'ese�t.a!l�e: Ir.mãos F. G.lavam
-

prazo de .trinta d�as, ou de- dos ainda, para no prazo le-
jantar, C<',(JI\. cosínha, etc, .

.

.- Rua João Pmto,t; - Fone. 1531. le conhecimento tiverem, ou gal apresentarem contesta- !:STRl!:lTO RUA,SANTOS SARAIVA -" qnartoa,.;

. .a q.uem interessar po&sa, ção e para seguirem a causa
jantar, Sfvis'ita, copa, quarto de banho, garaj·e, 80-

---------.------------.-.----- que por parte de' Mária Iva clt-é final sentença, sob a.!l .. , tão. sit\la<ia em esquina , ...•......

" I Brinhosa por seu advogado penas da lei. Dá-se à esta o

I RUA BOCAIUVA - .. qtla�toa, i1/viai-ta, a/jantar,

ontem I 01'. Osvaldo Pereira Baixo, valor de Cr$ 2.000,q<>. Pro-. copa, cosinha, dlspeuça, entrada/p;ra autQmóVêl

lhe foi dirigida a petição do testa-se por todos Ç)s meios
por d�aa-rulll (situada em esquina, grande quín-

teor seguinte: peticão. - de prova admitidos em di- tal) , .. � , ,

_
108.900,00

.

Exmo. sr. (ir. JuiZ'"d�:Direito reito. A. esta com os inclu- RUA MONSENHOR TOP" - S qtiàrtol,· 'l/visita, .1

da Comarca de São José. - .�o:;;; documentos. P. deferi- jantàr, costnha,' depólito, cop., terreno 10x30 mta.

Maria Iva Brinhosa, brasi- mento. São .Tos·é, 21 de ou- RUA CONSELHEI-RO MAFRA '-'4 qQar�ol, ilvilita,

.e ira, viuva.. de profissão tubro de 1952. (Ass.) Os- .• /jantar, copa, cosInba, situada ein esq-uina, ótimo

doméstica, residente e do- valdo Pereira Baixo. Des-
, IH1nto ••••••.•••..••••••••••••••••••••••.••..

miciliada em Barreiros, mu- pacho. Recebi hoje. A vol- ISTREITO BUA SÁ-Q..,PJlDRO - J quartos, ant-sala,

n ícipio e comarca de São J0- tem COfi�lusos. São �osé; 21-1 laIa de vilitll, copa, cOlinha, íUltalatio ,aniUri.

sé, por seu advogado abaí- 10-952. (Ass.) Jose Pedro completa, com dual pequena. caUI! nos tnndo.

xo-assinado, vem mui res- Mendes de Almeida, 1° - AV. MAURO RAMOS - a quartlts, eesínha, aal. jan

peitosarnente, expor e re_!'Expeça-;;;e mandado para ci- tar, s/1isita, etc, (cala isolada õtimo Iocal) ....

querer o seguinte: l0 - a I' tação dQS interessados cer- RUA DUARTE SCBUTEL - 2 easall. uma com 4 quar-

requerente há mais de 30 a- tos e dos confinantes
"

do tos, s/jantar, ./vilita, cosinha, ete.: outra com J

nos, sem interrupção ou 0- imóvel. Publique-se edital I quartos, I8la, varanda, casinha, etc•.....•....

posição de quem quer que com o prazo de trinta dias, .STREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - li Quartoe, ./ .

seja, está na posse mansa e para citação dos interessa-! visita, a/jantar, coainha, banheiro, ete., terreno

pacífica de uma área de ter- dos Í1]cel':os. O ref�rido edi-I 42m. f�en� por 20 fundol. (ellqUina): aceita-••

ra, de forma irregular, sito i tal devera ser publicado por' 600% a VIsta li 50% à 1.200,00 mensaIs .

n? lugar Barreil.·os, _munic�-I
três

,;éze.
s no jOi:nal "O Es-

'.•
STREITO AV. SANTA CATARINA - 3 quartos, 1/

pro e comarca de Sao J o-s·e, tadO', que se edIta em FIo- ; visita, e/jantar, copa, C/(l.llinha, etc. terreno 20x'0

medindo ao Sul, 400 metros, i
rianópolis, e .uma vez no' (ch'cara) , , ..

com terras de Álvaro Pedro I "Diál'io Oficial do Estado". .STREITO RUA SÁO PEDRO - 8 quartos, e/jantar,

" ...,.
,.,<., ''''i Gregório, ao Norte, com 480 ! EX:Jeça-se '. �r�catól'ia ao copa, cQ8inha, varau'dão, dispen8a etc. te:rreno

.:.{ metros, com terras de Leo-I JUIZO de DIreito de la. Vara" lIIx40 .

;{ poldo /rorquato da Rosa, a! da comarca. de Florianopo- !tUA BOCA�UVA -.' quarto., 8/ para negócio, v·aran·
· ..

t·· Leste, frente, 116 metro.s, Ilis, para citação do Do�ínio !
da, cOllnha, ótImo ponto,' perto da A'V. Trom·

com a Estrada do Sapé e a I
da União. Intime-se. São Jo- I pow8ky .

O t f d· 119 t 'é 4 de dezembro de 195'> RUA RUI BARBOSA (defronte ° AbrlgQ de Menorea)
es e, un os, . me ros, �, . �', '., . ... .

com terras de Elizeu Di (Ass.) José Pedro Mendes:
_-

- 1uartO$, E/VISIta, a/Jantar, cosmha, etc...

Bernardi. 20 _ Como a su- 'de Almeida, Juiz de Direito.': AV. RIO BRANCO - 2 quartos, 8ala. varanda, coai-}

plicante por si e" po�· seus São José, _5 de dezembro de
! nh8, .;tc. . � " ."." � �

't 1
. RUA JOg.� BOITEUX - 2 Quartos, s/visita, '{aranda.

an ecessores possuem o a u- UH),? Era o que se continhá
I cQsinha

1ido terreno há mais de 30 E'�1' a dita petição e despa-
COQUEIRDS - li quartos, 8ala, varanda, cosinha, b.·

anos, mansa e pacificamen- c;,ho, que bem e fielmente

"te, seu' oposição ou 'embar- êtl::iTaÍ o .presente �é!ital, quer- RUA J)SÉ BOlTEUX - 2 quartos, II/visita, varanda.
gos de espécie alguma, quer. c1\:lu fé. Dado e passado nes-

agora' legitimar sua posse, ta' idade de São José,
•

aos
CABEÇUDAS MUN. LAGUNA - Beira-mar com •

nos têrrHos do' art. 550 do cinco dias do mês de de-

I Código Civil, para que, '30 __
o zembro de mil noveeentos e

Quartos, s/negócio, e/visita, l/jantar, cosinha,
etc. 'terreno 72x311 mts., ótima para veraneio ...

_

Requer digne-se V. excia., cinquenta e dois. Eu, Arnol- RUA RUI BARBOSA _ 2 quartoa, 8ala visita; c'osi-

I ordenar a designação de dia,. do Souza, Escrivão, o fiz -

hora e local afim de que te- dactilografar e subscrevo.
nha, etc. .. .

SERVIDÃO FRANZONI - I quartQ" sala, varanda,
nha lugar a justificação (Ass.) José Pedro Mendes cosinha, etc., terreno Dx83 mts. .. .

preliminar exigi(]a pelo art. de.Almeida, Juiz de Direito.•STREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quarto i, laIa vi.

455 do Código de P-rocesso'l Era o. que se continha em o lita, a/jantar, cosinha, despensa, etc•.. � •.••.•••
Civil, em a qual deverão ser I dito edital, que bem e fiel- rRUA FRANCISCO TOLBNTINO - 21 quarto. 18)'-
inquirida� as testemunhas, I

mente fiz extrair a presente varanda, cosinha, etc. : .'
que comparecerão indepen- cópia, que dou fé, aos seis .STRElTO RUA TE�EZA CRISTINA - 2l Quarto.,
dente .de citação: Sebastião dias do mês de dezembro do '.ala, varanda, cOlinha, ...ala para nee6cio •....

Rosa, Paulo Hermes, João ano de mil n-ovecentos e cin- BARR.EIROS - I quàrto•• a/vilita, ./jantar,· coslnha
Pedro dos Santos, todos bra- i qtwnta e dois. Confere eom (trande, terreno .

_gileiros, residentes e domi- o' original. (Ass.) Arnoldo í
cili�dos ��. ��rreiros, Rua. Squza, Escrivão. São José, I

--�

Sape, mUlllCIplO e comarca 6 de dezembro de 1952. i • outra. que por motivo de fôrça maior não lia antlnciadaa�

de São _José .. 4°. :- Re�uer, I (Ass.) J_osé Pe.dro M.en?es alguma. delltal alI) aceItá tranaferincla...peIQ'· InltitutO., .antepio-
outrOSSIm, depOiS d·e feita a .de AlmeIda, JUlZ de Dll'eIto, • Caixa :lconômiea.

. '-.
,

justificação, a citação pes- São José, em 6 de dezembro AV. MAURO RAJlOS - Lote de 16d& mta. (nego
soal dos confrontantes, bem de 1952. Dr. José Pedro cio. urgente) ••••••••.•.•.•.••...••••••.••••.

c.omo do represent�n:te do Mendes de Almeida, Juiz de ESTREITO RUA SANTA LUZIA � .IIQ. com 'Rua
MinIstério Público e do ser- Direito. .

. 1 São Pedro. - 40x!& mtl. " ....... , .... � .....
..........................11111....................... 'COQUEIROS RUA SÃO CRISTOVAO - 22%6&0 tendo

O Sangue ê a Vida
i .ST;;;;OPe;�::a;A�-;� i.���'�' ;�� .;��'.��;�ri

"'.000,00

El,lXIR .14 1 mte. • ;
•• , ,.. • • .. •.• • .. • • ,lri.OOO,oo

INOFENSIVO An ORGANl"\Il'I f BARREIROS - lote de lb60 mtl. l!.OOo.,oo

AGR ..\DAVEL COMO UM urO:R I COMPRA DE TERRENOS. CASAS, CHACARA8 m SITIOS

REUMAl'TSMO! SIFILJsr I Temol! sempre jnterenadol em comprar caaa., terreno_, ch ....
.

, I'
.

Tome o fJ?pular dcpuI'-aHvo .CO!;lP<'lsto fi�

I
cara•. e sltlOa.

Her,mofemJ e plantas medicmal!1 de alto .-.-0--

cràlor depnraUv(). Aprovado pelo D. N. S I �CARA8 J!l FAZENDA À VENDA

�. como medicação aU}liliar no lratnml'D
CANASVIEIRAS - c�m 4.344,728 m2 e uma ótima

\u d aSiWis fi Reumatismo dI! mpqmló
. car<3 reside-ncial' de 2 pavime.ntoB ....•••...•..

origem. :':APOEIR}\R - (0.0 principio) _;_ com 98x260 rota.,

j
.�

1
I
!
f

PANEIIONE 900
DELICIOSO!

SlLPERNUTIUTIVO!
INCOIUPAUAVEU

-I

Ante-onteOl e
.ne pas·s:a,"·do '''',.

14 DE DEZEMBRO "
- em 1.864, a Brigada de

A data de hoje. recorda- I \·lí;:I:·�t�rjos de Cavalaria

nos que: '. ':L';\Sllell'a, comandada pelo
- em 1.775, nasceu em D t"épido General Neto, re-

'Annsfield, Lanarkshire, uniu-se aos sitiantes d-

Thomas Cochrane, que !)�, .ssandú ;

veiu a ser o 10° Conde de - em 1.864, com o nome

lhmdonald e foi Almirant€ du �ão Miguel, foi instalada
na Grã-Bretanha, no Chile, a Comarca de Biguaçú, hoje
no Brasil e na Grécia, vindo crospero município, a cuja
a falecer em 30 de outubro rl'!'nte se encontra c0I;!lo
de 1860 sendo enterrado na '1 t .feito, um Sargento-reser
Abadia de Westhinster ; I vista do Exército, o sr, 01'-
- em 1.819, travou-se o �:1l1 elo Campos de Faria;

.renhido combate da Ibira- - em 1.896, foi fundada.

poitã-Chico, estando as nos- ,. Academia Brasileira de

sas forças, vitoriosas, SGb o Letras.

comando do- Barão de Serro' André Nilo Tadasco

IJal'go; ,.

.
..----"---------

-

- em 1.859, nasceu o Ge·

neral de Brigada do Exél'cÍ- ""'-<Ii<i;.. :;.:"
,,..,,__

.

w BraSIleiro, Duarte de A- :. ,,/','<;;V'
:::: -

..
'

''leluia Pires, cuja })iografia' ." ..
:

.;;::::;::::

15 DE DEZ�MBRO _)'
. ",.AB C.

A data de hOJe recorda- :.::.,,1'1,.:" ..
,

... ._ �..
-.. -,�",' ...... -

'IWS que:
_ em 1.646 o então Mes-. � irritaçõo intolerável e os ordore

• d C 'F . R produzidos pelos distúrbios do bexTgc:
,,1'e e ampo l'anCISCO a� devem ser combatidos; logo de inicie
belo. comandante das forças Sendo a be.igÇl- a porto de saído do;
h:ihianas em observação na ;ubstôncias tó.icas e impu,ezas que o

n�2.rgem direita do São ins sepa,am do sangue, s6f,e-se dor",

F�'lJ.ncisçô,
.

destroçou com. :ruciantes quando esse delicado 6rgb

.p1d..'lmellte
-

O Capitão Sa.. "tá inflomado, devido 60 contocló CO!

1 Z b -t f
ois substâncias. O exagerado dese,

n:ue am el que o ora le aliviar a bexiga, os a,dores e �.
ata.car com 500 .h?landeses; .

rritoções dos vias. urinários d�vem se

- em 1.833, fOI suspenso :ombatida5,. tomando" ainda hoiu, a,

das funções de' Tutor do. "ílulos de Witt poro as Rins e a Bexigo
l,!ir,erador D. Pedro II e daS. lua oçõo colmonte e antisética, foz·sl'

I'l inc.esas arrancado do'Pa- ,entir Ioga', no bllxigo, nos r�ns 13 ao

d S-' Ch
,.

t
- . ·ol:Jas.;os vios urinários.

··e.') e ao 1'1S ovao e· 1'e-- .

·;;"_(>tido preso para a Ilha de \s Pilulas D9 Wítt são labri

,
.' :adas espeCialmente poro o

Pbque'ta, por ser suspeIto de Jo d n· d B •
.

•

' enças os ,uns e o exr9':'
<CClsplrar contra o Governo.

.

J{)�ê Bonifácio Caldeil'a de
Al1ô'ada;
_. em ;1..842, nasceu l1a eu

táe Desterro, hoje Florianó. \
J}ü}is, Josê Cândido, de La
c.e:-da Coutinho, vindo a fa
lecer em 2 de nQvembl'� de
�1.1{)t) ;

....
, -"" � �., �

Pilulos
DEWITT
para as Rins e a Bexiga
(III yidros de 40 e 100 pílulas ._
O !!rande é mais econômico

,_-....-------_.....

OLtiH� - nf"'\- HJOI.":! - NAIUl. .& GARGANTA
DR. GUERREIRO DA FON'SECA

EspedaUflta. do Hospital
ReCelta de OCU!Og - Exame de Fua'do d. Olho'para

Cll!i�8.itieAçã.o 113 Pl'éi\t!à .... Arterial.
Mod�flu, Aparelh.asem.

-

Coniu}t{�rjo :.._.. V i8cónde de Ouro' Pr6to, S.

t=DITAl De f'-' ilN'IrC'MI=NTO·L .' !'.' L' JZ�I [.1 L. .

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS.
E

H9SPITAJ� DE CARIDADE
De ordem'-Ja"'l\fes:l Administrativa da Irmandade do

l�enhGr Jesu� dos fassos e Hospital de. Caridade, d€sta
Capital, previno aos interessados que--até -o dia 26 deste
méfl, às 12 horas,. receberá esta- Irmandade e Hospital,
na sua Secretaria, prOpD",tas, em cartas fechadas, pal'.a
o fornecimento Cê'· i é'í' 0:\ 03 aI-tigos nece.sé'ários an �q.l

·eonSl1lTIO, ,durante o Hêm€i'b'e de janeiro a junho do ))1'ó·
.ximo ano de- 1D53.

, "

I
I

+ JUIZO DE nmsrro DA.

I COMARCA'DE SÁO Jq8E

CASAS A VENDA

COI1PIfA�
v!nOA OI!.

(4SA�[ T['IIfItO�

HI9ÓttCA�

500.001l,�

'OO-.OOO,H

160.000.00
.

. 160.006.09

UIO.OOD.Cl4

180.000.00

_ 1I1ft.000 .00'

lU.OOO.oo

I
UO.OOO,oo

llO.OOO.uo

. 100.000.00

100.000.00

100.000.00

nheiro,. et".- . õ ••••••••-. :. -;-••••: 0," • " ••••••••••• 1I0.ÔOO.oO

cosÍnha 110.000.00

80.000.0-0

80.000,00

&�.OOO.oo

&0.000.00

80.000,0&

.
".000.0(1.

li.oOO,oo-

120.000.00,

80,000,00

'00.000,00

<'a"3 {"om • quartoa. 3 .ara., eo",iuha. banheiro,

'Ia.r!>.ntl�(). etc. . ,
'

.

I rRINDADE - c-om 7S,60x600 mta. e uma casa com

I
r. ·""II·tos. ,. 'jantar, cepa • .cos;nha, banheiro, va-

I SAC���� ���'OE; .�. ����.�;��:�;; .���:�. ���. ����
f "n.Qlf�fI"r'Al ••••

: •••••••••••• �. �.' .

, SACO DOS LIMõES - com laxC;OO· rot.. .., .......•

tll.OOO,"
18.000,00

CC,lc.hoarlà· Pr •

r"mor
110.000,"

J. W� CAVALCAN.TI & elA.
l\'ióveis estofados - Lindos nt�delos

. "
- oolcJlôes -'

.

Estofamerito de a.1ItoB e caminhões
SERVICO PRIMOROSO

.

PR:8:C0S MíNIMOS
-

.' COLCHõES A PARTIR DE Cr$ )00.00
Rüa Francisco TõJentino - Esquina Pedro. Ivo

- Florianópolis -

100.000,"

-,-,o---::
RiP'()TECASI

,)',

.;.,-, t .. •• 11''' r8 atia bt·
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UMA. WLADYSLAVA \V. MUSSl
E

DR. ANTONIO DIB MUSSI -,

Q1rar,ia-CUlúca a.r.l�P.J'tQ.

�nl"" eó01I1I.'to ...,.dali...lIo- da. DQIINÇA8 D. e.NBO,.

,< ';;_ ,"&: .. e. '"r!;li" Ill(;ci.roo. Inill,IlGo. G. (hainll.tioo. ,e tratalll.nteo

"�'�.:;'hsCOPlA, .._. HIsTIltO - SALPINGOG�AFIA - ••T�itt.,
"

'LlS.O BASAL

"."lOta",.p1. por ond� eurt....l.Uoeo.i'al..c&o "lo. Ultra

',-" .. , • .;a .<lii1ra Verm.U,o.·
.

t�'e..;tt4,I.: 'I.u. Tra'aao. a. 1. 1· .lid.i

,••tarl.: 1>••• a. 11- "or•• - 1)1'
'

nu li .. UI Ilora. - Dr.. • .

I1Mi4'n�la ......14a TrolllIlOW'1Ii. I.

OR.·- A. SANTAELA
'oro,.o" (I.la ",caldaIS. Nado"'l,ela ••di.... "a O.I'f_al

.....' .til 'Ir••iI).
....te.. per .."ara0 •• Á.al.eta.1a • r.i..JJ.... • DI.,,"_

�.r..l
"-lnunso 4410 BOIJllial Pltq'llli,"" •••atel.t. I.'t..,rté ••

- ('..pilai "M.ral.
"

h-iDter!'O 4. S.Db ea.. d. ata.rie6r'la •• .... • 'a"no

CUnlea .6dica - Do.n�... Nanei••.
o-a.lUrl.: .dlnei. 4mAU. N... � lala t.

......:d.: ' .'IIa. Bocaina, 1...

c.u.ltu: D••.U II 18 IItor•• ,

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

MOLflSTIAS NERVOSAS E MENTAfS. CLfNlCA GERAL
1.)0 Serviço Nauie na] de Doenças Mentais. 'Chefe do Ambu!..té

�i9 de Hi�ene M'ental em Florianópolis. Pai qu iât ra do H081J1ta!
Colônia Santa'Ana.

Convutso terapra pe lo e letrochoq ua e cardiazo l." lrtsulinotel'.pi.
J, Saka]. Malarioterauia, J'si'f:o-terapia.
',",

COJlHultÓ�io 'Prnvi8'Or'Úlinl!iHe 'i ,'Rua . G�neral 'Bitteo-eo\lrt,' 8'
.es qu ina de Anita Gal"ibaldiJ.

Horácio: Das lI! às 17,30 bO,ral
'

Reaidência: R'U •. Boeaiuva• .139,
:

'

•.,.:....a:.... ..•
',

:tv"t .• -

__

"

. 1_,
1 .. LOBATO - F.lLHO

o E·STADO
ADMINI8TIU.C.lO

....�. e Ofld..... à rlla CODulllell....rn, 'fIII"I.

T·.I. 1.12 - C•• Poetai, 111,.

DI..tor: RUB.Na A. 'JlAlIOS.

Gerent.: DOMINGOS r. D. AQUlJIIO

It••reeellu.tea :

a'p"lentaçõe. A. S. Lara, 1.td•.
·

a.a Sanador Dantaa••0 -' JO anelaI.

Tal.1 11-'92' - Rio d. Jueiro.

aepr.jor Ltd•.

a•• '.lip. d. Oliveira. II. II - S· .......

'hl)'. II·Q871 - São Paulo,

AI!I8INATUaAI Na Ca.It.. ,

.... 0,0 ' ••• , ' •• , • , ••• , • Cr$ UI;"

.
" •••••tu .. , . . . . . . . . . . . Cri ••.••

No f'aterlor

.... o •••• , • • •• • •••• '.. Cri If',tt
"-. cr.., Cr$ ll •.••

-
,

DR.

,', � ·'0. or1rin.ilti ;ot••mo não, publi<:..doa..... aa.-.
'..ol-rl40•.

Ã Ilinçlo oAo Ia' 'reepOI."I•.bílil. pelo ........

..iii.o. ao••rtico' a•• in.4oa,

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAtrDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos perante o Supremo
Federal e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRITóRIOS

---._-_--_,

---�-- _, �" .. _--_._--,,,.,-

DR.
0....00;.. do a,Pllrt!l".o .r••irat4rl. '

'fUBERCULOS.

.AlI'U�H�AFJA ., RADIOSCOPIA DOS PULa0••

CII"urria de Tora'"
,."1.....1<, peta iS.culfla.de Nacional] de lIedichla. Tlatolo,i"••

f;.ioeirurriio do Ho.pita} Nfta. ltelll..
Gar II peeialiZllçà1} pel. S N. T.-lb:-t-ut4rno ••- •••t .

GirurKia <lo Prof. UIO Pi.'lhelfo Goim.rt•• (.1.).
Conlultórto: Roa Felipe SCÀmldt n. __... '

lrjàri.�.nt.. du 16 li, ISs, hora.:
Res. ; 'Rua Sãe J�tge n. :80.

na ALVARO D,E CARVALHO
D_p. Cf Crla.�àa

CODaaltorio\ Roa Trajano a/n. lMit. Slo Jorlf' - 1- ••da",
&la.. 14 • 16.

Dal

Triblll••

waault6riol 1�88. &ut"lull., 1..... !"lorianóp{)Us - Edifício São Jorge,
a..idanr.I'.. : Ro. Bricadliro sn" .. P....• /11.. -, ,•••••,. (.II.� 12 _ 10 andar _ sala 1

c.ra d" a.panba), Atende dial'iUlente da. 14 h•.•111 dl.nt•. Avellirl ....
_.,�- -"_' .�.. . . ...;:;..�,...__........_----- ,.__

,

DR .... JOSÉ BAmA S.· BITI'ENCOURT

• ADI C O

,CUllle. G.ral - PUUT&U

•tpedaU.ta •• •...Ita.

. OR. ANTÔNIO. MONIZ DE ARAGAO

rua Trajaa>e1'

Rio de Janeiro - Edifício, Borba Gato.
Antôhio Carl{)s 207 - sala 1003.

.........._;...,--

CLARNO G. GALLET'J'f
- AD'VOGADO -

Advocacia:.e C,on'.abiUdade
DR ESTEVAM FHEGAPANf

- Advogado-
ACACIO GARIBALHI S. 'tHL-'\GO

- CentabiIista - .

Edit1cio "IPASE" _: 50 andar.
DR. NEWTON D'AVILA

.�. -'"'��tãt?lv .Brasil
Rua Visconde de -vi.lr�"Pret(j, n�.:..._,__�._,

Avisa a sua numerosa 'clientela que recebeu no'Vos;..
.

processos para ondulação" permanente, '0'8 melhores qUf;�'

existem na América do Sul.
Ag petmanentes são executadas pen' competel1tes_>".

profiss-ionais ,de_renome no Brasil e no estrangeiro .

�-----------------------------------------------------------------------------------------

ORo Mo So CAVALCANTI
.

'.

CURlea e.�l..i.,.állle.te fi. eri.qu
au S.id.nha Marinllo, 1•. - Telefone (a.} 7".

'a.a, ta •• Mal.. I' - Ia,••

fOo.aICULTUBA - PJlDIAT:aa - cÍ.INICÁ Gnu '.,
DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO

(;eu..&irl•• teII...et. - ali. B.lelo Tia•• a. , (lAr,. l' 'CUilica Médica - Doença•.�! crl••ça. ,

..• ) --..._ 6 U _1' I (Tr.tamentô de BronqUitel em .dulto; • cJ'J·.·"Jl'.... -i'. '.':' ,"- '

.�;'ri.' �-;.
..:. ':o;� - DIlria...... '1' ,·'�=,I COlllultórlo: Vitor Meira'", 18 - 10 andar.

� )-

-------------- --------------.
, D:orário: Da. IO.30 às 11,80 e da. 2,30 .. 1,.0 1I0r.l.

OLBOI - OUVIDOI - N G_'.GANT.. 1 __ •••III.D.el�: Avenid� Rio Branco, 111 � 1'011. 1.841.

DR. GUERREIRO DA FONSECA·

.

CIRURGIA T••11IüTOLO.14

�·Od""".
Oea•• l&6rio� J060- Pinto, 1',
o.a I' .. 1'1 tir.í..ant..

••'DM'" Nb.....

&ea.1 8oca1n. 111. 1'0.... 71'"

'.

',-'."
...'-_.....- .................------ ----��..,....--

":'. 'J.)J(; ALFREDO"CHEREM:.. .,'
.

.

C.r_ Naelo•• 4.....� ...tal.

lb�rel:Clf do BOlp�tal CoJ1�a .Sa'Dt'ÀDa.
1)o��' DanOUI a DI••tal..

Impo!t,eia au,..\- .

.... TIrado'" •.• ,

, '
'

, ;' ..... '_...

".:�:;;�?"
.. �

_ . .,

CaD.aJta. da. 11 l. I' 1tf)�I':-:""'�
. 1'ONB: •. 7i>ft

"

..... ,. Ru. Santo. Sar..1Y•.•• - ••nau•.
'

DR- MARIO WENDBAUSEN
CU..t�.. mo!ódka •• "a''', • eI!I.�

('....tllt4r'. -;_ RtI. JIli" :MJlto, 18- - Tel. •• TU.

r••II.fAII ',ri.•• '.lO ii '.�.....
t••t""ua· !h,,, tr., ..- .... J6I1JOf, ", 1'.1. tJU

,: ._.._,----....

nR. AMIANOü VALERIO OE ASSIS
!IUlDICO

,

' ",

'''fY\�.,. .e eu.,.,.. I.,.i\,n 41. A.si.tbd. •••Ier..... ..

"Ue' de.Cartttia4.
CLINWA .IlHiCA oa CRIANQAS • ADULTO!!

- .\I.rlrl.-
Celtnlt6rio: kv.. Nu".....:ch.�; -., - CGn.v.la. 'a. '* .� 1.

� ••• 15 la I" 1101'." ,,:,
1l"'4hd.. : R1I•••I'.c.llal Glli�.rm••• - ron., 'Ia

J' ....

N3Vio-M�tor "Carl Hoepcke"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FJ�ÓRIANOPOLIS e RIO DE JANEIROl
i
:

" '. : ;�sca-raÍl
.

i�u.l1Dediâri&s em Itajai e Santos. 8�ndo
"'!' ... '

. � �
. -

• _'
.

.

J'

para " movimen.to de pa88aaeir08o
PRóXIMAS SAlDAS:

IDA
de ITAJAJ

'0

do RIO

lIeste 61�imo .peila.,

v O L'T A

d_ SAN'fOS

20/DéZembro
25/Dezembro 27jDezembJ'Q
Õ;Janeiro. 7/Janeiro
17jJ;meiio ÜrjJaneil'O
:JO/Janeil''Ü lO/Fevereü'o
11jFevel:eil'o 13/Fevereil'o
23/Feve.reiro, 25/Fevel�el.ro
5/tVlm'ço 7 í'Mar�o
17/1\-Iarço 19jMa rço
;n/�vIarço . 2/Abril

é' horãno. de !<'!orianópolig

lQJ'aneiro 2/Janeiro
12/Janeiro 13/Janeiro

.

24/Janeior 25/Janeiro.
6/FevereiI:'o,

.

7íFevel'eiiI'o
JS/Fevereiro I9/Fevereiro
jG/J\tal'ço' 2/Março'

.

12!Nlarço lj/Mar-ço .

'H/Março 25/Mal'ço'
7/Abi'il 8/Abril

til 24 ht)1'8� das úat.811 indicadu,·

.
do Rio de .Janeiro, às 7 hOI'as.

p",ra 'mais informa�ôes didjam-se •
.

EM.PRESA NACIONA� DE NAVEGAÇAO HOEPnÜt

Rua Deodoro - Caixa Postal n� 92 - Telefon�: 1."2'

I t-'armacias
de Plantã()

MES
..
DE DEZEl\lBRO

29 Sábado (Novembro
Farmácia Esperança _ Rua...

Conselheiro Mafra
30 Domingo (Novembro)

- Farmácia Espei'anç!i
Rua COl1selhe.iro Mafra

6 Sábado- (Dezembro)
Farmácia Da F� - Rua Fe·,

lipe Schmidt
.

7 Domin-go - Farmácia,
Da Fê Rua Fe' i.peo
Schmidt

13 SábadG _ Fal'mác1lh
Moderna - Rua.João �intoo,
14 Domingo - Farmácia>

M�derna - Rua João Pü11:o'
30. '. Sábado '_ Farmácia-;

Santo Antônio - Rua João··
Pinto
21 Domingo -' Farmácia.,

Santo Antônio -;- Rua João
)
Pinto
2p Quint.a-feira - Far

mácia Catarip';;nse '(Feria
do) _ Rua Trajano
27 Sábado - Farmácia ::.

N'oturna - Rua Tl'ajÍlno·.

"

"

"; ,

, Lavándo
.

com Sabão

'\"I-r'g"e-n� C'"Shp""_-I'a' ·II-d,a· dev: , ,I .[!.. lU '��� "

.. ,1� ... ... ... . ..

da Cia. WETZBL, IN.DnSTRI1L-JoilJvilte. (qJ)fC1 r6ulstrada)
�conomiza��� tpmuo A l:I_i_n_h_I-'_,,-_lr_I_) --,---------

--------------------------------------------�----------------

..

m/Dezembro

será

I
1.-
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